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Анотація. Постановка проблеми. Ефективним засобом покращення здоров’я людей є лікувальні грязі. В
Україні кількість медичних закладів, які розроблюють родовища та використовують пелоїди (лікувальні грязі),
обмежена. Кожний з таких медичних об’єктів має проблемні питання з добичі, переробки та транспортування
пелоїдів. Актуальною проблемою є удосконалення комплексів та технологічного обладнання з екологічної
розробки лікувальних грязей. Мета. Аналіз комплексів з добичі лікувальних грязей та розробка пропозицій з
удосконалення використання пелоїдів озера Солоний лиман. Висновок. Виконаний аналіз комплексів розробки
лікувальних грязей. Головний недолік розглянутих видів технологій забору лікувальних грязей – наявність
обводненого середовища для переміщення засобів по його поверхні. Спроектований комплекс добичі
лікувальних грязей озера Солоний лиман, який забезпечує їх розробку та переміщення у робочу зону діючого
навантажувача.
Ключові слова: лікувальні грязі; пелоїди; комплекси з розробки лікувальних грязей
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Аннотация. Постановка проблемы. Эффективным средством улучшения здоровья людей являются
лечебные грязи. В Украине количество медицинских заведений, которые разрабатывают месторождения и
используют пелоиды (лечебные грязи), ограничено. Каждый из таких медицинских объектов имеет проблемные
вопросы по добыче, переработке и транспортировке пелоидов. Актуальной проблемой является
усовершенствование комплексов и технологического оборудования по экологической разработке лечебных
грязей. Цель. Анализ комплексов по добыче лечебных грязей и разработка предложений по
усовершенствованию использования пелоидов озера Соленый лиман. Вывод. Выполнен анализ комплексов
разработки лечебных грязей. Главный недостаток рассмотренных видов технологий забора лечебных грязей наличие обводненной среды для перемещения устройств по его поверхности. Спроектирован комплекс добычи
лечебных грязей озера Соленый лиман, который обеспечивает их разработку и перемещение в рабочую зону
действующего погрузчика.
Ключевые слова: лечебные грязи; пелоиды; комплексы для разработки лечебных грязей
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Abstract. Raising of problem. The effective mean of improvement of health of people are medical muds. In
Ukraine the amount of medical establishments which work mine and use peloids (medical muds) is limited. Each of
such medical objects has problem questions on a booty, processing and transporting of peloids. The issue of the day is
an improvement of complexes and technological equipment on ecological development of medical muds. Purpose.
Analysis of complexes on the booty of medical muds and development of suggestions on the improvement of the use of
peloids lake the Salt estuary. Conclusion. The analysis of complexes of development of medical muds is executed. A
main lack of the considered types of technologies of fence of medical muds is a presence of saturated by water
environment for moving of devices on his surface. The complex of booty of medical muds of lake is projected the Salt
estuary which provides their development and transferring to the working area of operating loader.
Keywords: medical muds; peloids; complexes for development of medical muds

Проблема.
Ефективним
засобом
покращення здоров’я людей є лікувальні
грязі. В Україні кількість медичних закладів,
які
розроблюють
родовища
та
використовують пелоїди (лікувальні грязі),
обмежена. Кожний з таких медичних
об’єктів має проблемні питання з видобутку,
переробки та транспортування пелоїдів.
Тому
актуальною
проблемою
є
удосконалення
комплексів
та
технологічного обладнання з екологічної
розробки лікувальних грязей.

лікувальних
грязей
відбувається
у
фізіотерапевтичних лікарнях та у санаторнокурортних
закладах.
За
вимогами
будівельних норм вони повинні мати
визначений перелік об’єктів. Спосіб та
технологічні вимоги до розроблення
лікувальних грязей не регламентується, а
визначається та проектується для таких
закладів індивідуально.

а

а

б

б
Рис. 1. Комплекс з розроблення пелоїдів у м. Саки:
а – загальний вигляд; б – ділянки з накопичення грязі

Аналіз публікацій. Склад будівельної
частини медичних установ визначається
Державними
будівельними
нормами
ДБН В. 2.2-10-2001
[3].
Використання

в
Рис. 2. Розроблення лікувальних грязей у Куяльнику:
а – плавучий засіб ; б – перевантаження грязі;
в – складування грязі в санаторії
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Найбільш
потужним
санаторнокурортним закладом в Україні є комплекс з
розроблення та використання лікувальних
грязей у м. Саки (рис. 1). До комплексу
входить ковшовий елеватор та система
ділянок з накопичення лікувальної грязі.
Об’єкт має значну енергомісткість та може
розроблювати пелоїди при наявності води. У
санаторному
закладі
Куяльник
[15]
розроблення
лікувальних
грязей
відбувається за допомогою підйомного
крана-навантажувача, встановленого на
плавучому засобі (рис. 2).
Потім колісним екскаватором грязь
перевантажують у автосамоскид, який
доставляє її в санаторій у місткості для
складування та відстою. Недоліками
комплексу Куяльник є мала продуктивність,
значна трудомісткість та використання
плавучого засобу.
Одним з найбільших родовищ пелоїдів в
Україні є озеро Солоний лиман розташоване
біля села Новотроїцьке Новомосковського
району [13]. Пелоїди видобуваються за
допомогою грейферного навантажувача
(рис. 3).
Лікувальний
процес
здійснює
Дніпропетровська
обласна
фізіотерапевтична
лікарня
«Солоний
лиман». Процес видобування передбачає
транспортування,
переробку
та
використання лікувальної грязі цього озера.
Геологічні запаси грязей за оцінкою
підприємства "Південукргеологія" на площі
озера 3,4 км2 становлять 466608 м3 [13]. З
урахуванням потужності мінімального шару
корисної копалини 0,2 м в межах відводу
залягання грязьового покладу, балансові
запаси
лікувальної
грязі
становлять
3
24,8 тис.м .
Грейферний
навантажувач
переміщується на рейковому механізмі по
дамбі між озерами Солоний лиман та
Лужне. Вантажним візком разом з
грейфером лікувальна грязь переноситься до
місця розвантаження. Далі розвантажується
у транспортний засіб (самоскид), яким
доставляють у грязелікарню на процедури.
Продуктивність грейферного навантажувача
складає 3 м3/годину (300 м3/місяць).

а

б

в
Рис. 3. Розробка пелоїдів о. Солоний лиман:
а – загальний вигляд; б – розроблена та перспективна
ділянки родовища; в – транспортування самоскидом

Зараз запаси лікувальної грязі у робочому
просторі грейфера обмежені. Виникла
потреба у реконструкції забору лікувальної
грязі поза зоною дії навантажувача (40 м та
більше від навантажувача) і переміщення її
до нього. Вимоги до технології здобичі
лікувальних грязей передбачають:
- наявність рівня води в озері 0,01 – 0,5 м;
- необхідність залишати охоронний шар
пелоїдів 0,1 м для їх відновлення;
- дотримання вимог з екології.
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розпушувачі грязей шнекового, фрезерного
та інших видів (рис. 5, б), а також
всмоктуючі насоси, які розташовані на
плавучих засобах. Гідромеханічні засоби
забезпечують розроблення лікувальних
грязей
та
їх
транспортування
по
трубопроводах до місця споживання.
а

а
б

в

б

Рис. 4. Розроблення лікувальних грязей о. Тамбукан:

Рис. 5. Мобільні комплекси для розробки пелоїдів:

а – фрезерування та підйом пелоїдів; б – грейферний
перенавантажувач; в – перенавантаження грязей з
вантажних барж

а – загальний вигляд; б – фрезерне робоче обладнання

Головний
недолік
розглянутих
мобільних комплексів забору лікувальних
грязей – наявність обводненого середовища
для їх переміщення по його поверхні.
Метою досліджень є аналіз комплексів
з видобутку лікувальних грязей та
розроблення пропозицій з удосконалення
використання пелоїдів озера Солоний
лиман.
Результати
дослідження.
Аналіз
комплексів з добичі лікувальних грязей
показує, що головною умовою їх роботи є
наявність обводненої поверхні родовища.
Розроблення родовища озера Солоний
лиман обумовлена вимогами нормативної
документації, що діє в Україні [2–9], та
повинна забезпечити розробку ділянки, яка

У процесі дослідження був розглянутий
закордонний досвід розробки лікувальних
грязей. На озері Тамбукан Північного
Кавказу розробка пелоїдів виконується
плавучими
платформами
(рис. 4)
за
допомогою
ковшового
елеватора
та
грейферного перенавантажувача. Спочатку
ковшовим елеватором проводять видобуток
лікувальних
грязей
з
наповненням
вантажних
барж.
З
барж
грязі
перевантажують грейфером на приймальну
платформу, а потім на транспортні засоби.
Існує значна кількість мобільних
комплексів для видобутку лікувальних
грязей. Найбільш поширені засоби, що
використовують гідромеханічні методи
забору пелоїдів (рис. 5) - це механічні
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не покрита водою (рис. 3, б), екологічний
його захист від виснаження та забруднення
при зберіганні природної якості.
Проект розроблення ділянки озера
Солоний лиман, яка не покрита водою
(рис. 6),
передбачає
застосування
скреперного приводного ковша 1 на гнучких
канатах 3 та 6. Приводна лебідка 5 канатів 6
знаходиться на нижній балці існуючого
грейферного навантажувача 7. Канати 6
огинають блок 2, встановлений на несному
канаті 3, який закріплений на анкерних
опорах
4
[11].
Лікувальну
грязь
розвантажують у транспортний засіб 8
(самоскид).
Виконання обладнання з найменшим
контактом з розробленим середовищем
(підвіска ковша на канатах) та з матеріалів,
що не змінюють склад пелоїдів, дозволило
виконати вимоги до здобичі пелоїдів.
Технологія виробництва робіт та робоча
документація складових частин обладнання
спроектована з використанням програм
КОМПАС та AutoCAD [1, 10, 12, 14].
Розроблений
проект
технологічної
схеми забезпечить екологічне розроблення
лікувальних грязей на площі 160х45 м2 із
перспективним обсягом видобутку 2016 м3
та їх переміщення у зону дії грейферного
навантажувача для використання існуючої
доставки пелоїдів у лікарню. У майбутньому
площина розроблення пелоїдів може бути

збільшена на іншу ділянку родовища
шляхом переміщення анкерних опор та
заміною канатів.

Рис. 6. Топографічний план проекту розроблення
лікувальних грязей о. Солоний лиман

Висновки.
1. Виконаний
аналіз
комплексів розроблення лікувальних грязей.
Головний недолік розглянутих видів
технологій забору лікувальних грязей –
необхідність у наявності обводненого
середовища для переміщення засобів по
його поверхні.
2. Спроектований
комплекс
добичі
лікувальних грязей озера Солоний лиман,
який забезпечує їх розроблення та
переміщення у робочу зону діючого
навантажувача.
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